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  ـــذات المهنيـــــــة ـة األكاديميــــــة للــالهويــ
 

  مقدمة -أوالً
ارعة التي يشهدها العـالم اإلنسـاني   سي ظل المتغيرات العالمية المتتتعاظم ف

كأداة للتقدم اإلنساني وتحقيق التنمية، وفى حال  والمعرفة العلميةاآلن أهمية العلم 
 يكـون  بأن العلوم الطبيعية هي سبيل المجتمعات نحو التقدم التكنولـوجي  اإلقرار
بصفتها أداة لتخطـيط عمليـات    دور العلوم االجتماعيةعلى أهمية  التأكيدلزاماٌ 

لكافة عمليـات التغيـر االجتمـاعي     أساسيا ومحركًاالتنمية البشرية واالجتماعية 
ثقافة التبعية واالتكالية إلى ثقافة الجدارة واالقتدار  لتحرير اإلنسان من ومركزا

، األمر الذي يحدث نقلة نوعيـة فـي   أصالة الذات الذاتي واإلعراب السوي عن
  . التنمية بالحجر إلى التنمية بالبشر وللبشرمرتكزات الفعل التنموي من 

وتسهدف الصحة النفسية وجهة وغاية ومسارا ومضمونًا في تحليلها النهـائي  
الشخصية : بكافة مسارته ومؤشراته والتي تتمثل في Normalityتحقيق السواء 

، المنظمـة  Normal Family، األسرة السوية Normal Personalityوية الس
   .    Normal Society، والمجتمع السوي Normal Organizationالسوية 

وفي إطار هذا المنحى ظهر في اآلونة األخيرة توجها نظريا في أدبيات علـم  
 Positive حركة علـم الـنفس اإليجـابي   النفس والصحة النفسية عرف باسم 

Psychology عن بنية الثورات العلمية تحـوالً   كارل بوبر، مثل وفقًا لتحليالت
في التيار الرئيسي لعلم النفس والصحة النفسـية،     Paradigm shiftingنوعيا 

ظن الكثير من المتخصصين معه حدوث قطيعة معرفية بين ما سـموه المسـار   
  1 .اشيءالتقليدي لعلم النفس والصحة النفسية والمسار الن

ظهر في اآلونة  
نظريا  توجهااألخيرة 

في أدبيات علم 
النفس والصحة 
النفسية عرف باسم 
حركة علم النفس 
 Positiveاإليجابي 
Psychology ، 
 
 

ظهور مسارات نوعية 
جديدة تحت مظلة 
علم النفس اإليجابي 
في نسخته الثانية 

مسار : والثالثة مثل
علم النفس الكلنيكي 

لم النفس اإليجابي ، ع
الوجودي اإليجابي ، 
وعلم النفس التنظيمي 

.  اإليجابي  
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األمر الذي يخالف المنطلقات الفكرية لرواد هذا التوجه النظري إذ لم يـدعي  
لرواد أنفسهم أنهم جاءوا بثورة علمية جديدة في المجال، إنما كل ما أكدوا هؤالء ا

عليه إحداث نوع من التوازن فيما يتعلق بنقاط التركيز في دراسة قضـايا علـم   
تسـميته  النفس والصحة النفسية وإضفاء الطابع البنائي المرتكز على ما يصـح  

  . ناعة النفسية لدى اإلنسانبثقافتي التمكين النفسي والتحصين وتقوية جهاز الم
وما يؤكد ذلك أنه على الرغم من التاريخ القصير جدا لنشأة حركة علم النفس 
اإليجابي كفرع معترف به ضمن فروع علم النفس في توصيف الجمعية األمريكية 
لعلم النفس، ما لحق هذا الفرع من تطورات غير مسبوقة في توجهاتـه ونطـاق   

عات النقدية الجادة ودراسات التحليل البعدي لقضاياه، األمر اهتماماته نتيجة المراج
الذي تزامن معه ظهور مسارات نوعية جديدة تحت مظلة علم النفس اإليجابي في 

 Positiveمسار علـم الـنفس الكلنيكـي اإليجـابي     : نسخته الثانية والثالثة مثل

Clinical Psychology  ــابي ــودي اإليج ــنفس الوج ــم ال  Positive، عل

Existential Psychology     وعلم الـنفس التنظيمـي اإليجـابي ،Positive 

Organizational Psychology  .2  
وتأسيا على التحليل النظري السابق، تستهدف الورقة الحالية تقـديم تصـور   

القضايا البحثيـة  مبدئي لتطوير مجال دراسات وبحوث الصحة النفسية في ضوء 
محددة من االفتراضات النوعية التي يتمثل أهمها انطالقًا من مجموعة  المعاصرة،

فيما يعرف بالهوية األكاديمية للذات المهنية للباحث كمحدد أساسـي الختياراتـه   
 مراكز إنتاج الخطـاب لوفعله البحثي ولونه المعرفي، األمر الذي ينْظر إليه كدالة 

  . ومراكز تصنيع العقلية البحثية األكاديمية حول الهوية العلمي
لك ألن المشكلة الحقيقية للدرس والبحث السيكولوجي في العالم العربي تتمثل في ذ

مشكلة الهوية؛ حيث االعتماد شبه المطلق على التوجهات النظرية والمداخل التطبيقيـة  
وأدوات القياس التي صيغت في المجتمع الغربي، للدرجة التي جعلت البعض يبالغ في 

العرب هكذا بالمطلق بأنهم مجرد وكـالء لعلمـاء    واقع األمر في وصف علماء النفس
النفس الغربيين وتقتصر إسهاماتهم على تسويق المنتج المعرفي النفسي الغربـي، مـع   

   3). 2017وليد محمد أبو المعاطي، (تنكر للهوية المميزة للواقع العربي 

  
 
 
 
 
 
 
 
المشكلة الحقيقية 
للدرس والبحث 
السيكولوجي في 

مثل العالم العربي تت
في مشكلة الهوية؛ 
حيث االعتماد شبه 
المطلق على 
التوجهات النظرية 
والمداخل التطبيقية 
وأدوات القياس 
التي صيغت في 
 المجتمع الغربي 
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أهمية تحديد الهوية األكاديمية للدرس والبحث السيكولوجي سـواء مـا   وتأتي 
يتعلق منه بالهيئات العلمية المنوط بها توجيه دراسات علم النفس والصحة النفسية 
وتوجيهها، أو تلك المتعلقة بالباحث والتي يتحدد بموجبها طبيعـة فعلـه البحثـي    

عامة والخريطة البحثية للهيئـات  وانحيازاته في قضاياه البحثية في إطار الرؤية ال
  . العلمية
  

وضع البحث النفسي في "في دراسته عن ) 1999عادل كمال خضر، (وأشار 
إلى أنه على الرغم من تعدد الجهات العلمية المسئولة عن البحث النفسـي  " مصر

الجامعات ممثلة في أقسام علم النفس والصحة النفسية : في مصر والتي تتمثل في
سي، والجمعيات والهيئات العلمية مثل الجمعية المصـرية للدراسـات   والطب النف

النفسية ورابطة األخصائيين النفسيين المصرية، والهيئة المصرية العامة للكتـاب  
ومجلة علم النفس التي تصدرها هذه الهيئة، ومراكز البحوث ممثلة في المركـز  

ولة ومركز معوقـات  القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ومركز دراسات الطف
الطفولة ومراكز اإلرشاد والطب النفسي عدم وجود هوية علمية جامعـة بينهـا،   
األمر الذي جعلها كجزر منعزلة تفتقد التعاون في ظل عدم وجود خريطة بحثيـة  

   4. لتوجيه مسار البحث النفسي وتحديد منطلقاته ونقاط ارتكازه وقضاياه النوعية
ضمنيا إلى صـور الخلـل فـي البحـث     ) 2009حمدي على الفرماوي، (ونبه 

السيكولوجي على مستوى رسائل الماجستير والـدكتوراه فـي عالقتهـا بافتقـاد     
الباحثين إلى الهوية األكاديمية المميزة لهم منها أن الطالب يجد نفسه أمام تيسـير  
مختل يقوده نحو ماجستير ثم دكتوراه منسوخة، وبقليل من اإلجراءات التي تنتهي 

ى مجموعة من الورقات بين غالف جميل ليمثـل دور رسـالة ماجسـتير أو    إل
دكتوراه، وبهذا يكون المتخرج أداة متجددة لزيادة التحطيم والتسطيح لعقول أجيال 
قادمة، لقد أفرز التعليم بصفة عامة شخصية مفقودة الهوية ذات عالقة مضـطربة  

حث العلمي فليس لها وجود علـى  بالدين واللغة وبالمعرفة وبالتاريخ، أما إرادة الب
  5 .المستوى الرسمي وما تسمى معاهد البحوث

  
البعض يبالغ في واقع 
األمر في وصف علماء 
النفس العرب هكذا 
بالمطلق بأنهم مجرد 
وكالء لعلماء النفس 
الغربيين وتقتصر 
إسهاماتهم على 
تسويق المنتج 
المعرفي النفسي 
الغربي، مع تنكر 

اقع للهوية المميزة للو
 العربي 
 
 
 
 

الخلل في البحث 
السيكولوجي على 
مستوى رسائل 
الماجستير 
والدكتوراه في 
عالقتها بافتقاد 
الباحثين إلى الهوية 
األكاديمية المميزة 
 لهم 
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